
 

                       

                        

                                                  7 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00น.  

                      โรงเรียนวดัคูยาง จงัหวดัก าแพงเพชรร่วมกบั

ส านกังานสหกรณ์ จงัหวดัก าแพงเพชรและหน่วยงานสังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัก าแพงเพชรจดังานวนักิจกรรม

สหกรณ์นกัเรียน “ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ” 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น.  

ณ อาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนวดัคูยาง 

ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีก าแพงเพชร กรมสรรพากร  

จดัโครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นภาษีอากรส าหรับเยาวชน 

 

 

วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เวลา 14.30 น. ซ่ึงเป็นวนัพระ  

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ร่วมกนับ าเพญ็บุญท าความสะอาด 

บริเวณศาสนสถานวดัคูยาง 

 

 

9 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น.  

ณ หอ้งพุทธรักษา โรงเรียนวดัคูยาง 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  

จดัอบรมการเงิน การจดัท าบญัชี พสัดุ  

แก่บุคลากรกลุ่มโรงเรียนชากงัราว

 

กจิกรรมบ ำเพญ็บุญ ของนักเรียนสำยช้ันป.3 

วนักจิกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2558 โครงการ เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากร 

ส าหรับเยาวชน ปี 2558 

 



 

 

 

                                11 มิถุนำยน 2558 เวลำ 08.30 น.  

                           โรงเรียนวดัคูยำง จัดพธีิไหว้ครู  

                           ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  

                           ณ อำคำรอเนกประสงค์ 

                           โรงเรียนวดัคูยำง จังหวดัก ำแพงเพชร   

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน  

ประจ าปีการศึกษา2558 จากคุณหมอ โดยการประสานงานของ 

คุณครูพณิตา เงนิทอง คุณครูอนามัยโรงเรียน  

ที่คอยดูแลสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง  

โดยมีคุณครูชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ดูแลอย่างใกล้ชิด 

 

 

 

พธีิไหว้ครู ประจ ำปี 2558 กำรเลอืกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 

ประจ ำปี 2558   วนัที ่11 มิถุนำยน 2558 

ตรวจสุขภำพฟันนักเรียน 

ประจ ำปี 2558 



โรงเรียนวดัคูยาง โดย ท่านรองชยัวฒัน์ สุมงัคะละ 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายบุคลากร มอบสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ใหก้บัคณะครูท่ีครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิด เพื่อสร้างขวญั

ก าลงัใจ เม่ือวนัเสาร์-อาทิตยท่ี์ผา่นมา แก่ คุณครูวไิลภรณ์       

อริยวงษ ์คุณครูส าราญ แสงนวกิจ และคุณครูสมหมาย กิจ

เกียรติ โดยมีคณะครูร่วมอวยพรวนัเกิด กนัอยา่งอบอุ่น 

 

  

  

                                                                                                

  

 

 

คณะครูนกัเรียนสายชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 และ 6  

ร่วมกิจกรรมวิถีพทุธ โดยตัง้กองผ้าป่าสามคัคี  

ถวายสมทบทนุสร้างศาลานครชากงัราว  

แก่ พระธรรมภาณพิลาศ เจ้าคณะจงัหวดัก าแพงเพชร  

และฟังธรรมจากพระคณุเจ้า โดยมีนายขจรยศ บรุุษศรี  

ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัคยูาง ร่วมเป็นเกียรตใินพิธี  

พร้อมด้วยทา่นรองวิมลชยั สิลารักษ์ รองผู้อ านวยการ 

โรงเรียนและคณะครูนกัเรียน ร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้

  

 

 

  

 

 

 

กจิกรรมวถิีพทุธในวนัพระ สุขสันต์วนัคล้ำยวนัเกดิ คุณครู โรงเรียนวดัคูยำง

ยำง 

                     ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ 

                  ประจ าปี 2558 วนัท่ี 18 มิถุนายน 



19 -20 มิถุนายน58 

19 -20 มิถุนายน58 

 

กิจกรรมวดัผลประเมินผลการเรียนรู้              โรงเรียนวดัคยูาง จดัอบรมบคุลากร ในเร่ือง การวดัผลประเมินผล  
                                                                          เพื่อให้บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนน าวิธีการวดัผล

ประเมินผลไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน เมื่อ วนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องพทุธรักษา  

โรงเรียนวดัคยูาง โดยวิทยากรจาก ศกึษานิเทศก์ จากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 

 

 

 

  

  

 

คณะครู เข้าร่วมประชมุเชิงปฏบตักิารจดัท าหนว่ย  

การเรียนรู้บรูณาการอาเซียนศกึษาสามญัท่ี 20 มิ.ย.58 

 ณ ห้องสมดุ โรงเรียนวดัคยูาง 

 

 

 

  

 

วนัท่ี 23 มิถนุายน โรงเรียนวดัคยูาง   

จดัพิธีมอบประกาศนียบตัรธรรมศกึษาชัน้ ตรี ชัน้โท และชัน้เอก แก่คณะครูและนกัเรียน  

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวดัคยูาง จงัหวดัก าแพงเพชร 

  

กำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

บูรณำกำรอำเซียนศึกษำ 

 

ค่ำยสืบเสำะทำงวทิยำศำสตร์ ศูนย์  SEP 

พธีิมอบประกำศนียบัตรธรรมศึกษำ ช้ันตรี ช้ันโท และช้ันเอก 



 

**นกักีฬาโรงเรียนวดัคูยางไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัฟตุบอล 

"ปตท.สผ.คพั" คร้ังท่ี 10 ประจ าปี 2558 

สมาคมกีฬาจงัหวดัก าแพงเพชร  

ร่วมกบั บริษทั ปตท.สผ.สยาม จ ากดั  

จดัการแข่งขนัฟตุซอลชิงชนะเลิศจงัหวดัก าแพงเพชร  

"ปตท.สผ.คพั" คร้ังท่ี 10 ประจ าปี 2558  

ระหวา่งวนัท่ี 23 มิถุนายน-14 กรกฏาคม 

ซ่ึงทางโรงเรียนวดัคูยางไดส่้งนกักีฬาจากโรงเรียนเขา้ร่วม 

การแข่งขนัคร้ังน้ีดว้ย ผลการแข่งขนัปรากฏวา่  

นกักีฬาประจ าโรงเรียนวดัคูยาง 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการแข่งขนัคร้ังน้ี 

 

วนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวดัคูยาง 

จดักิจกรรมเดินรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ 

เน่ืองในวนัต่อตา้นยาเสพติด และจดักิจกรรม 

วนัสุนทรภู่และวนัต่อตา้นยาเสพติดสากล 

 ข้ึน ณ อาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนวดัคูยาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรม ปฏิบติัการพลิกโฉมโรงเรียน 

ตามแนวคิด Brian-based Learning (BBL) 

ระหวา่งวนัท่ี 27-28 มิถุนายน 2558 

ณ หอ้งพุทธรักษา โรงเรียนวดัคูยาง 

 

วนัสุนทรภู่และวนัต่อต้ำนยำเสพติด 

อบรม Brian-based Learning (BBL) 

 

แชมป์กำรแข่งขันฟุตบอล 

ปตท.สผ.คัพ (FUTSAL PETTER 

2015) 


